
 

זוויג לזכות ל  

 יוסף בן אלטא פערל

 

לע"נ לזכות   
 יצחק בן אברהם 

ישראל חיים בן יעקב  
 שמואל 

 

` 

אידן פארציילן   30,000מער פון   
 וואונדערליכע ישועות 

 און השגחה פרטיות 
א גוטע בליק אויף השי״ת   דורך דאנקען דעם אויבערשטן!

.גוטע וועלט   

להצטרף לקבוצה אפשר  
 347-941-4070 :להתקשר/סמס ל
 

 

גליון   דעם  פארשפרייטען  אין זכות די האבן קענט איר  
ווערן. געהאלפען איר קענט נאמען זיין  גרויס מאכן אין ברבים  אויבערשטען דעם דאנקען אידן וואס  דעם  דורך אין  

4070-941-347רופט:  לרפואה לזכות אדער נ"לע  זיין מנדב צו  

אויבערשטען. דעם  דאנקען זאלן אידן מער וואס כדי גליון דעם פרינטען אין פארשפרייטען  צו רשות  געבן מיר 85 גליון  ק"לפ  תשפ"א  תרומה פרשת   
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 הרעיון השבועי 

 
בני ישראל היו במדבר ולא היה להם מים  
לשתות. הם הגיעו למדבר מרה ומצאו מים 

היו  המים  למשה    הצוו ואז   .מרים אבל  ה' 
למים מר להשליך  מעץ  נהיו   מקל  ואז 

  .מתוקים  המים
שה' בכוונה גרם   ,רבנו בחיי הקדוש אומר

בשביל  מר,  עץ  דרך  להימתק  למים 
שח"ו   הבאים  לדורות  שקורה  להראות 

שידע   אדם,  של  בחיים  ומר  קשה  משהו 
בשביל   רק  מגיעה  הזאת  המרות  שכל 

 .שיצא מזה אחר כך משהו מתוק
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85  לפ"ק גליון פ"אתש  תרומהפרשת    

 זה חזר לעבוד כרגיל 
 
במוצאי שבת הכנסתי את הכלים למדיח אבל  
הכל   לעשות  ניסיתי  פעל.  לא  זה  מה  משום 
בכדי שיעבוד אבל שום דבר לא עזר וכמעט  
התייאשתי. ואז נזכרתי שיש דבר אחד שעוד  

ישר הודאתי לה' על   .'להודות לה ,לא ניסיתי
התחיל   ומיד  כראוי,  עבד  שזה  הפעמים  כל 
לאדם   קוראים  למה  כרגיל.  לפעול  המדיח 

בור אל  לדבר  שאפשר  מתי  לתקן,  א שיבוא 
  .עולם שהוא הכל יכול

 
 ִּכי ְל טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִׁשְמ ָּנֶאה ְלַזֵּמר

 
 

 הגעתי בזמן הנכון  
 
היה לי חוב שהייתי חייב למישהו כבר הרבה  
זמן, אבל תמיד הייתי שוכח מזה. היום הגעתי  
להחלטה שלא משנה מה אני הולך להחזיר לו  

לרחוב   הגעתי  שכבר  בדרך,  החוב.  שלו, את 
נכנס קריאה במכשיר הקשר שלי של ארגון  
תגובה   עם  הרחוב  באותה  ילד  שיש  ההצלה 
רפואית   לעזרה  וזקוק  חריפה,  אלרגית 
הצלה,   בארגון  מתנדב  שאני  ובגלל  דחופה. 
את התרופה   לי  היה  וב"ה  מיד רצתי למקום 
המתאימה ליצב את המצב של הילד. אחר כך  

י  הלכתי להשיב לאיש את החוב. ושם נודע ל
האיש    שהילד של  הנכד  היה  שהצלתי 

שהלווה לי את החוב. כאן ראיתי איך ה' מנהיג  
את עולמו, שיצא שעד עכשיו לא החזרתי את  
בזמן   הנכון  במקום  שאהיה  בשביל  החוב. 

  .הנכון
 
ל   ִהֵּנה ֽא־ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָראֵֽ

 בסוף קיבלתי את הכסף 
 
טפסים   מלאתי  אז  כסף  עם  קשיים  לי  היה 
בשביל לקבל הלוואה, אבל לא אישרו לי את  
של   "ריבונו  אמרתי:  בבוקר,  היום  ההלוואה. 
עולם, אתה יודע מה טוב בשבילי ואתה הכל  
יכול. אני בע"ה אודה לך ברבים שאני אקבל  
ותפילת   מאמין  אני  אמרתי  הכסף".  את 
שלי  למשרד  נכנסתי  בה'.  ובטחתי    התודה 
לי את   אישרו  וראיתי שקיבלתי הודעה שכן 
ההלוואה. מאז שלא אישרו לי בהתחלה, לא  
בגלל  קרה  בוודאי  וזה  שוב.  לבקש  הלכתי 

  .'שהודאתי לה

 
ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען ִּכי ִאם ַעל ָאִבינּו  

 ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
 

 
 הטיסה שלנו כן יצא לדרך 

 
לחזור  השבוע יצאתי לקראת שדה התעופה  

הטיסות   בכל  עיכובים  הרבה  והיה  הביתה, 
שהם   נראה  היה  כבר  זה  השלג.  סופת  בגלל 
הולכים לבטל גם את הטיסה שלי. בזמן שכל  
זה קורה, אני מתחיל להודות לה', והבטחתי  
להודות לו ברבים. אתם יודעים מה, אני כרגע  
יושב   שאני  בזמן  האלה  המילים  את  רושם 

ה היחיד שיצא  בתוך המטוס. המטוס שלנו הי
עוזר   אפילו  זה  להודות,  כדאי  תמיד  לדרך. 
מתי שהכל נראה בלתי אפשרי, והכל מתהפך  

  .'דרך אמירת תודה לה
 

ְּבָכל ְדָרֶכי ִלְׁשָמְר ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָל 
 


